
 

……………………………………………………………………. 

(miejscowość data) 

 

WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO 
 
 

Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na inwestycje,  

związane z ochroną środowiska: usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Nr telefonu:……………………………………………………………………………... 

 

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ USUWANE 

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST:  

1. Adres:.……………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa obrębu i nr działki:…………………………...…………………………………. 

3. Tytuł prawny władania nieruchomością:……………………………………………….. 

.………………………………………………………………………………………….. 

                                (własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem) 

 

 

4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia: 
Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni połaci lub ściany pokrytej płytami azbestowymi 

waży 15 kg  

l.p. Rodzaj wyrobów zawierających azbest Ilość w m2 Ilość w Mg 

1. Płyty eternitowe faliste   

2. Płyty płaskie   

3. Okładziny ścian   

4. Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.   

5. Inne /podać jakie/   

 Razem:   

5. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione,   

wg źródła ich pochodzenia: 



 

l.p. Źródło pochodzenia wyrobów zawierających 

azbest 

Ilość w m2 Ilość w Mg 

1. Materiały budowlane zawierające azbest, 

planowane do demontażu i unieszkodliwienia  

  

2. Materiały budowlane zawierające azbest, 

planowane do unieszkodliwienia - zgromadzone na 

posesji  

  

 Razem:   

 

III. DOTACJA CELOWA NA ZADANIE INWESTYCYJNE, POLEGAJĄCE NA:   

 

 demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, 

na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 

 transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest, składowanych na posesjach.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

      Planowany termin rozpoczęcia robót:  ……………………………………… 

      Planowany termin zakończenia robót: ……………………………………… 

                                                                                                              (max do 30 listopada) 

V. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU: 

     1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, związanej z ww. inwestycją 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Trzebownisko dla osób fizycznych, na inwestycje związane z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów 

zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji. 

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu Gminy 

Trzebownisko w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest zostało zrealizowane prawidłowo. 

3. W terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest, zgłoszę powyższy fakt w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego 

w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.  

4. Po zakończeniu realizacji zadania złożę w Urzędzie Gminy Trzebownisko „Informację o wyrobach 

zawierających azbest”, sporządzoną wg załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie numeru telefonu, w celu przyspieszenia procedury 

udzielenia dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

 

 

                                                                                     …………………………………… 
                                                                                                (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Trzebownisko. Gmina Trzebownisko przetwarza Państwa 

dane osobowe w celu przyznania dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska 

(usuwanie wyrobów zawierających azbest). Szczegółowa informacja na stronie internetowej 

www.trzebownisko.pl. 

 


